Latvijas 2015. gada I ceturkšņa TV tirgus apskats
Latvijas reklāmas tirgū jaunie dalībnieki
Televīzijas reklāmas tirgus 2015. gadā ir stipri mainījies. Tajā parādījās divi jauni dalībnieki.
Jaunais dalībnieks numur viens – Lattelecom ar FOX un National Geographic Channel kanāliem. Tirgus komerciālā daļa 2%.
Jaunais dalībnieks numur divi – Media Sales Group ar kanāliem Kidzone, Sony, Sony Entertainment un Rīga TV 24.
Tirgus komerciālā daļa 1,7%.
Televīzijas skatīšanās 2014. gada līmenī
Neraugoties uz nelielu komerckanālu skatīšanās laika daļas kritienu vecumā 25-64 un nenacionālajā auditorijā, kopējā TV skatīšanās ir 2014.
gada pirmā ceturkšņa līmenī.
Lieliskie šovi TV ēterā
Par sezona līderi kļuva izklaidējošais šovs kanāla TV3 “Dejo ar zvaigzni 4”.
LTV1 atkal uzrādīja labus rezultātus ar izglītojoši izklaidējošo šovu “VIP. Veiksme. Intuīcija. Prāts.”
PBK pārsteidza uzreiz ar trim spēcīgiem šoviem.
Piektdienās tā bija slavenā šova “Balss. Bērni” otrā sezona. Otro gadu pēc kārtas Katrīna Paula Dīringa iepriecināja skatītājus ar savu
talantu, bet Eduards Rediko tika līdz pat finālam!
Sestdienās PBK ēterā bija labākais 2015. gada sākuma projekts “Nosvērti un laimīgi 3”. Šovs par īstiem tievēšanas varoņiem tika filmēts
Ukrainā. Dalībnieki atrada spēku atzīties savās problēmas un izdarīt visu, lai dzīve kļūtu labāka un veselīgāka.
Svētdienas - vēl viens projekts ar Latvijas pārstāvi. Intars Busulis šovā “Mats matā” apliecināja savas izcilās aktierprasmes, pārvēršoties
dažādu laikposmu dziedātājos. Publika noteikti neaizmirsis numuru, kurā Intars iejutās Tīnas Tērneres lomā!
Un vēlreiz seriāli!
Prime time bez seriāliem nav iedomājams!
Sezonas labāko seriālu sarakstā ir jau trīspadsmitā “Ugunsgrēka” sezona, “Īpašo uzdevumu vienības Hawaii 5.0” ceturtā sezona un
“Nozieguma skeleta” devītā sezona (Visi seriāli bija skatāmi TV3 ēterā).
Topā arī PBK ļoti sievišķīgie seriāli “Grūtniecības tests” un “Ilgais mājupceļš”, kā arī NTV Mir Baltic pēdējo gadu spēcīgākais seriāls
“Jūras velni. Viesulis.”
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5 produkti, ar kuriem BMA lepojas 2015. gada pirmajā ceturksnī

I.

Nosvērti un laimīgi 3. (PBK. Šovs. Sestdiena, prime-time)
Šovs par īstiem raksturiem un 24 drosmīgajiem, kuri atrada spēku izmainīt savu dzīvi. Premium produkts.

II.

Balss. Bērni. Otrā sezona (PBK.Šovs. Piektdiena, prime-time)
Šoreiz šovā bija divi dalībnieki no Latvijas. Eduards Rediko tika līdz pat finālam, bet par projekta uzvarētāju kļuva Sabina
Mustajeva no Uzbekistānas.

III.

Grūtniecības tests. (PBK.Seriāls. Darbdienas, prime-time)
Emociju jūra dzemdību namā. Perfekts seriāls sieviešu auditorijai.

IV.

Jūras velni. Viesulis (NTV Mir Baltic. Seriāls.Darbdienas, prime-time)
NTV 2014. gada labākais seriāls turpina iepriecināt TV skatītājus.

V.

X -Factor. (RENTV Baltc. Šovs. Sestdienas, prime-time)
Pasaules līmeņa šova Ukrainā ražota versija pie mums Baltijā.
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Turpmāk ēterā!

I.

Nosvērti un laimīgi 3. (PBK. Šovs. Sestdiena, prime-time)
Šovs par gribasspēku un 24 drosminiekiem, kuri nolēmuši pamatu pamatos manīt savu dzīvi. Premium produkts.

II.

Mats matā. (PBK. Šovs. Svētdiena, prime-time)
Intars Busulis turpina iekarot publiku ar saviem daudzveidīgajiem talantiem. Pārtapšanas šovs.

III.

Lai runā! (PBK. Sarunu šovs. Darbdienas, prime-time)
Sarunu šovs par tik dažādajām dzīves problēmām un to risinājumu meklējumiem.

IV.

Ļeņingrada 46. (NTV Mir Baltic. Seriāls. Darbdienas, prime-time)
Ļeņingrada 46 atgādina populāro seriālu Likvidācija. Tikpat izsmalcināts, tikpat asprātīgs. Tas pats 1946. gads. Vienīgi darbība
notiek pēcblokādes Ļeņingradā, nevis pēckara Odesā.

V.

Izmeklēšanas noslēpumi. (REN TV Baltic. Seriāls. Svētdiena, prime-time)
Marija Švecova un viņas izmeklēšanas noslēpumi. Lielisks detektīvseriāls ar vienmēr lieliskiem reitingiem.

Paldies, ka esat ar mums, un lielisku vasaru, kolēģi!
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